JAK SIĘ MIESZKA NA OSIEDLU - PROSIMY O OPINIĘ
Do poprzedniego wydania „Naszych Spraw” dołączyliśmy
ankietę pt. „Jak się mieszka na osiedlu”. Ankieta taka też jest
dostępna na stronie internetowej Spółdzielni. Poprzez ankietę
chcieliśmy poznać Państwa zdanie na temat jakości życia w
Spółdzielni.
Do Spółdzielni wpłynęło już kilkadziesiąt ankiet, niemniej
jednak chcielibyśmy zachęcić wszystkich tych z mieszkańców,
którzy jeszcze tego nie uczynili, do wyrażenia opinii.
Każdego roku w ramach funduszu remontowego
realizowanych jest wiele prac, ale jesteśmy ciekawi Państwa
pomysłów dotyczących rozmaitych robót i prac, które Państwa
zdaniem dobrze byłoby wykonać na naszym osiedlu.
Da to nam obraz tego, co mieszkańcy chcieliby, aby na
osiedlu zostało zrobione i co w ramach możliwości

Należy pobrać
ANKIETĘ i
zapisać na
komputerze
(np. na pulpicie)

Należy wypełnić
ANKIETĘ, zapisać
zmiany i wysłać ją
poprzez specjalny
panel na stronie
internetowej SM

finansowych Spółdzielni można byłoby wpisać do planów na
rok bieżący czy lata przyszłe.
Zachęcamy więc do wypełnienia ankiety. Ankietę można
pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smj-rumia.pl i
po jej wypełnieniu na komputerze, przesłać w formie
elektronicznej przez stronę do Spółdzielni (nie przez e-maila)
zgodnie z poniższą instrukcją. Wysłanie ankiety jest
anonimowe. Ankietę można też wydrukować bądź wyjąć z
poprzedniego numeru „NS” i wypełnioną dostarczyć do
Spółdzielni. Można ją wrzucić do specjalnych skrzynek, które
stoją: przy kasie na I piętrze, na parterze tuż przy wejściu do
budynku administracji Spółdzielni oraz w Domu Kultury SM
„Janowo”.
Zarząd Spółdzielni.

Należy wejść na stronę
SM www.smj-rumia.pl
W artykule „Ankieta…”
- w panelu należy
wybrać „Wybierz Plik”,
wskazać zapisaną na
komputerze ANKIETĘ

Po wybraniu
ANKIETY należy
kliknąć „Wyślij”
(Po kilku sekundach
otrzymamy
informację, że plik
został wysłany)

ODCZYTY ZDALNE JUŻ ROK
NA OSIEDLU
W 2013r. Spółdzielnia rozpoczęła instalowanie, ze środków
pozaczynszowych, we wszystkich budynkach osiedla urządzeń
przystosowanych do zdalnego odczytu wodomierzy, ciepłomierzy i
podzielników ciepła. Łącznie zamontowano 26796 takich urządzeń.
System zaczął działać jeszcze pod koniec tego samego roku.
I właśnie w ostatnim czasie, dokładnie na ostatni dzień grudnia
2014r. dokonany został odczyt wskazań wodomierzy i niedługo do
skrzynek pocztowych mieszkańców trafią stosowne rozliczenia.
Dzięki temu rozwiązaniu odczyty wodomierzy (a po zakończeniu
sezonu grzewczego – także podzielników ciepła i ciepłomierzy)
odbywają się w jednym czasie, co znacznie usprawnia
dokonywanie rozliczeń, a ponadto nie ma potrzeby wchodzenia w
tym celu do mieszkań.
Dzięki systemowi istnieje możliwość ustalenia ewentualnych
nieprawidłowości w działaniu instalacji w naszych mieszkaniach.
Tak dzieje się np. w przypadku ewentualnych wycieków z instalacji,
dzięki czemu mieszkaniec jest niezwłocznie informowany o tym
fakcie. Unikamy kłopotliwych sytuacji, kiedy to osoba odczytująca
wskazania wodomierzy czy podzielników starała się wielokrotnie i
bezskutecznie dostać do lokalu, w którym do tej pory nie zastała
jego użytkownika. A tak to się działo niegdyś. Jak wiadomo, dla
wielu mieszkań, ze względu na brak możliwości odczytu, do czasu
ustalenia rzeczywistego odczytu media były rozliczane ryczałtowo.
Podsumowując system zdalnego odczytu należy stwierdzić, że
przyniósł on oszczędność czasu, kosztów (nie trzeba zatrudnić
nikogo do odczytów, powoduje natychmiastową reakcję na
generujące koszty awarie, przecieki) i poprawę bezpieczeństwa. Na
pewno była to trafiona inwestycja.
Red.
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WYWÓZ ODPADÓW
Z OSIEDLA
Od nowego roku w Rumi, w tym na naszym osiedlu,
obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i
porządku, a także uchwała dotycząca zasad odbioru
odpadów. Oba te dokumenty zostały przyjęte przez Radę
Miejską Rumi.
Zgodnie z nowymi regulacjami przez cały styczeń i luty
miasto będzie odpowiedzialne za wywóz choinek z osiedla.
Choinki należy postawić obok pergoli, a firma wywożąca
odpady zabierze je w dniach odbioru odpadów
selektywnych.
Ponadto zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów
wielkogabarytowych. Do tej pory miasto organizowało akcję
wywozu takich odpadów 2 razy do roku, a od 1 stycznia
odbierać je będzie raz w miesiącu.
Niezależnie od miejskiej akcji w naszej Spółdzielni
wielkogabaryty są zabierane z poszczególnych części
osiedla, tak jak dotychczas, raz w tygodniu (szczegóły
poniżej). Podobnie jak choinki takie odpady należy stawiać
obok pergoli.
Przypominamy ponownie o kilku zasadach, których
powinniśmy przestrzegać przy segregacji śmieci:
 składajmy, zgniatajmy - wyrzucajmy śmieci typu
butelki, kartony, opakowania po ich uprzednim złożeniu
(kartony) czy zgnieceniu (puszki, butelki plastikowe,
opakowania), czy włożeniu jeden w drugi (pojemniczki
po jogurtach, śmietanie itp.) Będą wtedy zajmować
znacznie mniej miejsca, dzięki czemu zmieści się ich
więcej w odpowiednich pojemnikach.
 wszelkie odpady zielone (trawa, gałęzie, rośliny
doniczkowe, itp.) należy zapakować w worek i
zawiązany postawić obok pergoli śmietnikowej. Taki
worek jest zabierany przez pracowników Spółdzielni, a
następnie odbierany przez firmę wywożącą odpady.
 w przypadku przeprowadzania prac remontowych w
mieszkaniach
(garażach)
wszelkie
odpady
poremontowe (gruz, kafle, armatura, itp.) należy
wyrzucać do specjalnych brezentowych worków, które
stawiane
są
przed
klatkami
(w
miejscach
niezakłócających komunikację). Worki takie należy
zakupić na własny koszt ze specjalistycznej firmy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
na terenie SM „Janowo”
odpady zmieszane („zwykłe”) – wtorki i piątki
plastik
– poniedziałki – jedn. C
– czwartki – jedn. E i D
makulatura
– wtorki – jedn. C
– piątki – jedn. E i D
szkło
– środy
gabaryty
– wtorki – jedn. E i D
– czwartki – jedn. C

PAMIĘTAJ O 1%
W związku z rozpoczętym okresem rozliczeniowym
przypominamy o możliwości odliczenia 1% podatku na wybraną
przez siebie organizację pożytku publicznego.
Poniżej podajemy numery KRS zwracających się o pomoc
mieszkańców Rumi, a także różnych organizacji działających na
terenie naszego miasta.
FUNDACJA AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
KRS: 0000270809 Cel: Chaber, 3024
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: Adam Dybizbański
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 11694 Briszke Dawid
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 22080 Jan Szczygieł
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
KRS: 0000037904 Cel: 2097 Kostrzewa Paweł
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
KRS: 0000228279
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ EKOLOGICZNEJ SZKOŁY
SPOŁECZNEJ
KRS: 0000049740
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT – VIVA!
KRS: 0000135274 Cel: Bezbronne Zwierzęta
STOWARZYSZENIE RUMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W
RUMI RUTW – RUMIA
KRS: 0000298629
FUNDACJA TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZESZŁOŚĆI
KRS: 0000216884
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ „POMOC OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM – DUET”
KRS: 0000095630
FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM.INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO
KRS: 0000177013
SPINACZ – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
KRS: 0000232113
OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
KRS: 0000015808
RUMSKI KLUB SPORTOWY
KRS: 0000334227
SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY
KRS: 0000061527 Cele: P25 – Rumia Wspomożycielka lub P24 – Rumia
św. Krzyż lub S12 – Rumia Nasz Dom lub S14 Rumia – Szkoły Salezjańskie
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY ŚW. CECYLIA
KRS: 0000315840
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK
NIEBA"
KRS: 5882378570

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
serdecznie zaprasza swoich słuchaczy, a także
inne zainteresowane osoby, na

ZAMYKAJMY OKNA NA KLATKACH
SCHODOWYCH I W PIWNICACH

II semestr wykładów 2014/15.

W związku z ochłodzeniem prosimy o zamykanie
okienek piwnicznych i na klatkach schodowych.
Uniemożliwi to nadmierne wychładzanie się, a
także wchodzenie gryzoni do piwnic.

Miejski Dom Kultury przy ul. Mickiewicza 19
w godz. 11.00–14.00.
Koszt udziału w wykładach za semestr letni wynosi 30 zł.
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Zapisy w dniach 16 – 20 lutego br.

CO ZAWIERA SIĘ W CZYNSZU?
Kilka razy w roku każdy z mieszkańców
Spółdzielni (a także innych spółdzielni,
wspólnot
mieszkaniowych,
budynków
komunalnych, etc.) otrzymuje wydruki
czynszowe. Zawierają one rozmaite
pozycje: stawki eksploatacji podstawowej,
funduszu
remontowego,
ogrzewanie,
wodę, gaz, oświetlenie części wspólnych,
opłaty za domofony, podatki, windy, itp.
Generalnie opłaty te możemy podzielić
na te zależne (eksploatacja, fundusz
remontowy) i niezależne od Spółdzielni
(media, podatki). Co roku (a czasem
częściej) zmienia się wysokość ostateczna
comiesięcznego
rachunku.
Wszystko
zależy od tego, jaki mamy sezon:
letni/zimowy, czy dostawcy mediów
zmienili stawki.
Jak już niejednokrotnie pisaliśmy,
stawka eksploatacji wraz z odpisem na
fundusz
remontowy
w
naszej
Spółdzielni siódmy rok z rzędu nie
została zmieniona i wynosi nadal 2,5 zł/m2. Niestety, czasem można usłyszeć głosy, że opłaty w Spółdzielni są za wysokie,
że nasza Spółdzielnia jest jedną z droższych w okolicy, a jest to nieprawda. Po raz pierwszy w ubiegłym roku zrobiliśmy
porównanie stawek eksploatacji wraz z funduszem remontowym w różnych spółdzielniach z okolicznych miast. Stawek, które
ustalają same spółdzielnie, bo na resztę opłat żadna spółdzielnia nie ma przecież wpływu. Pozostałe opłaty ustalają
dostawcy mediów. I jak się okazało, nasza Spółdzielnia ma jedną z najniższych stawek eksploatacji! Podobne porównanie
zrobiliśmy w tym roku i wynika z niego, że nadal tak jest!
To skąd ewentualny wzrost końcowej kwoty, którą musimy zapłacić za tzw. czynsz? Na wydruku czynszowym to opłaty za
ciepło i wodę stanowią jedne z większych pozycji (ostatnio otrzymaliśmy wydruki zawierające podwyżki właśnie za wodę). Mimo
że opłacamy je w ramach czynszu do Spółdzielni, to Spółdzielnia przekazuje te środki do dostawców mediów. Oznacza to, że
wysokość tych składowych naszego czynszu zależy od zużycia – wody, ciepła czy gazu.
Niewątpliwie najdroższą pozycją z mediów stanowi ogrzewanie. Niekiedy po odczytach okazuje się, że w mieszkaniec musi
dopłacić kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych! Skąd taki niedobór? Zwykle wynika on z niewłaściwego korzystania z
grzejników. Pamiętajmy, by w trakcie wietrzenia wyłączać ogrzewanie. A już na pewno nie zostawiajmy jednocześnie
włączonych grzejników i otwartych okien, gdy wychodzimy na wiele godzin z domu. Ponadto szczególną uwagę należy zwracać
na zabudowane grzejniki (najlepiej, aby takich nie było), gdyż w takich przypadkach ciepło może być jedynie w okolicy
grzejnika, podczas gdy w dalszej części mieszkania może być chłodno. To sprawia, że coraz bardziej odkręcamy grzejniki, a
tym samym zużycie znacznie wzrasta. Jak wiele
zależy od indywidualnego zużycia ciepła, widać
Stawka eksploatacyjna wraz z f. remontowym
na rachunkach, gdzie przeciętna 4-osobowa
w 2015 roku
rodzina w mieszkaniu o pow. 60m2 płaci ok. 170
w okolicznych spółdzielniach mieszkaniowych i Rumi
zł miesięcznie za ogrzewanie, a innym zdarzają
się rachunki dochodzące do 500 zł za miesiąc!
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Gdyńska SM
2,83 zł/ m
W skali całego sezonu grzewczego są to
2

SM „Bałtyk” (w okresie letnim dodatkowo oplata na docieplenia) 2,47 zł/m
naprawdę duże różnice i bardzo wysokie koszty.
2

Z kolei na zużycie wody wpływają nasze
SM „Stoczniowiec”
2,84 zł/m
2

nawyki
– zwiększa je puszczanie wody
RSM „Komuny Paryskiej
2,54 zł/m
2
„ciurkiem” w trakcie mycia zębów, zmywania,

SM „Morska”
2,80 zł/m
kąpiele w wannie zamiast pryszniców, a także
2

LWSM Wrzeszcz
3,04 zł/m
awarie (kranów, spłuczek) czy używanie
2

LWSM „Morena” Gdańsk
3,55 zł/m
nieekonomicznych sprzętów – pralek, zmywarek.
2

Zatem, gdy otrzymacie Państwo kolejne
SM Reda (bez sprzątania kl.schodowych)
2,66 zł/m
2

wydruki czynszowe, warto się przyjrzeć
Wejherowska SM (bez sprzątania kl.schodowych)
2,35 zł/m
poszczególnym pozycjom. A pod spodem
2

Administracja Budynków Komunalnych Rumia
4,71 zł/m
każdego z wydruków znajdziecie Państwo
2

SM „Janowo”
2,50 zł/m
wyjaśnienie wszelkich zmian.
A.F.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” w Rumi, ul. Dąbrowskiego 56

POSIADA NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY
przy ul. Stoczniowców 7 w Rumi o pow. 93,0 m2
Idealny na pomieszczenia biurowe. Lokal jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania,
wodno – kanalizacyjną (c.w. i z.w.), telefoniczną oraz alarmową.
Informacji w sprawie wynajmu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rumi pok. 29 telefon 58 679-57-07.
3

DROGOWY RAJD EDUKACYJNY W „ISKIERCE”
Przedszkole „Iskierka” przystąpiło do kolejnego etapu
programu edukacji komunikacyjnej - „Drogowy Rajd
Edukacyjny”. Jest on adresowany do dzieci 5- i 6-latków.
Celem jest przygotowanie dzieci do samodzielności w
ruchu drogowym. Główny nacisk został położony na
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez uczenie
oraz utrwalanie prawidłowych postaw i nawyków
przydatnych w poruszaniu się jako pieszego, pasażera i
kierowcy. W poprzedniej edycji realizowanej pod hasłem
„Zawsze Zapinam” dzieci brały udział w zabawach
utrwalających przede wszystkim nawyk zapinania pasów
bezpieczeństwa.
Obecnie nasze przedszkolaki uczestniczą w małych
przedsięwzięciach uczących, że poruszanie się w ruchu
drogowym opiera się na właściwym zachowaniu oraz
odczytywaniu i stosowaniu znaków na drodze,
pokazujących różnorodność pojazdów spotykanych na
drogach, ich funkcji i budowy oraz wyrabianie nawyku
noszenia
odblaskowych
elementów.
Dzięki
prowadzonym przez nas różnorodnym zabawom dzieci
w naturalny sposób nabywają niezbędne w tym zakresie
umiejętności oraz wiedzę. Wiosną zrealizujemy kolejne

etapy „rajdu”. Zapraszamy do śledzenia naszych
poczynań
na
stronie
internetowej:
www.rowerowyautochodzik.pl
E.Kamińska

(autorka jest pracownikiem przedszkola ”Iskierka”)

MOPS1
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MOPS2

WAŻNA DATA – 10 LUTEGO
Rok 2015 będziemy w Polsce obchodzić nie tylko
pod znakiem trzech patronów, wybranych przez Sejm
RP (vide poprzedni numer biuletynu). Dla świata, i też
dla Polski, na pewno szczególnie ważną rocznicą będzie
70-lecie zakończenia II wojny światowej – w maju dla
Europy, we wrześniu – dla Stanów Zjednoczonych i
Dalekiego Wschodu. Do dat historycznych, które
zmieniły codzienne życie mieszkańców Pomorza – a
więc i Rumi – trzeba zaliczyć dzień sprzed 95 lat, czyli
10 lutego 1920 roku.
Wielu dzisiejszym mieszkańcom Rumi zapewne w
tym momencie na myśl przychodzi przede wszystkim
nazwa gdyńskiej ul. 10 Lutego. Ci, którzy interesują się
lokalną historią, wiedzą, że ta nazwa upamiętnia datę
nadania Gdyni praw miejskich (10 II 1926). Gdynia wg
spisu ludności z 1921 r. liczyła 1268 mieszkańców, a
pięć lat później przekroczyła 12 tysięcy mieszkańców.
Jednakże warto pamiętać, że samą datę formalnego
przekształcenia wioski w miasto władze wybrały celowo
na pamiątkę „zaślubin Polski z morzem” w Pucku. To
była symboliczna data, ważna dla całej Polski
Odrodzonej! Data oficjalnego otwarcia polskiego okna
na świat, choć jak się miało okazać, to nie Puck spełnił
rolę owego okna. Tam było zbyt płytko. Na ok. 140kilometrowym (licząc podwójnie Półwysep Helski)
skrawku wybrzeża najlepsze warunki dla portu miała
Gdynia. Nie można było liczyć na Gdańsk, który na
mocy traktatu wersalskiego został Wolnym Miastem, ze
zdecydowaną większością ludności niemieckiej i
niechętnym Polsce rządem.
Dzisiaj zwykle idealizuje się okres II
Rzeczypospolitej. A było wtedy wiele biedy, duże
bezrobocie, krew na ulicach lała się nie tylko
podczas zamachu majowego. Po dniach radości,
gdy to od 18 stycznia 1920 r. uroczyście witano
na Pomorzu polskie wojsko i przedstawicieli
władz, przyszło gorzkie rozczarowanie. Przez
pewien czas wojsko miało także władzę
administracyjną i w tej roli zupełnie się nie
sprawdziło. Żołnierze - włącznie z oficerami często zachowywali się jak w podbitym kraju.
Oczywiście nie wszyscy, np. gen. Haller
zasłużenie cieszył się zawsze na Pomorzu
ogromnym szacunkiem. Jednak było wiele
krzywd
i słano
skargi do Warszawy,
interweniował Żeromski, wspierany przez
Towarzystwo Przyjaciół Pomorza (był jego
współtwórcą), sprawą zajmował się sejm.
Sytuacja się poprawiła, gdy wprowadzono
administrację cywilną, ale także wielu przybyłych
z głębi Polski urzędników było zupełnie
niekompetentnych lub nie potrafiło zrozumieć
racji i problemów miejscowej ludności.
Natomiast słusznie uważa się za wspaniałe
osiągnięcie międzywojennej Polski budowę w
Gdyni portu handlowego i wojennego (potem
także stoczni) oraz samego miasta – Nowej
Gdyni. Decyzję o porcie podjął rząd już jesienią
1920 r., a wiosną 1922 r. ustawę uchwalił Sejm
RP. Już rok później do tymczasowego portu
zawinął francuski statek „SS Kentucky”. Dzięki
takim ludziom, jak Tadeusz Wenda i Eugeniusz
Kwiatkowski, w 1934 r. port gdyński był
największym i najbardziej nowoczesnym portem
na Bałtyku. Ta kosztowna inwestycja złagodziła

nie tylko w Polsce skutki Wielkiego Kryzysu światowego,
który zaczął się w Stanach Zjednoczonych „czarnym
czwartkiem” w październiku 1929 roku. Stała linia
pasażerska połączyła w 1930 r. Gdynię z Nowym
Jorkiem. Państwowa Szkoła Morska kształciła
nawigatorów i mechaników najpierw w Tczewie, potem
na gdyńskim Grabówku, dzięki zaś szkolnym żaglowcom
– najpierw był „Lwów”, potem „Dar Pomorza” – a także
polskim statkom i okrętom nasza narodowa bandera
docierała do wszystkich krańców ziemi. W szkołach
nawet na Kresach działały koła Ligi Morskiej (potem
dodano: ...i Kolonialnej).
Tak, tamta Polska szczęśliwie odrzuciła myśl poety z
XVI wieku: „Może Polak nie wiedzieć, co to morze, gdy
pilnie orze” (S.F. Klonowic „Flis”). Wtedy bogacił się
Gdańsk. A owa międzywojenna swoista moda na morze
zaczęła się od „zaślubin Polski z morzem” w Pucku w
dżdżystym dniu 10 lutego 1920 roku! Trzeba uczciwie
powiedzieć, że również Polska Ludowa – z już ponad
500 km wybrzeża – doceniała gospodarkę morską.
Pytanie, czy III RP docenia... Owszem, na 85-lecie
„zaślubin” do Pucka przybył m.in. ówczesny premier
Jerzy Buzek, a na 90-lecie – prezydent Lech Kaczyński i
wtedy marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski. To
piękne gesty, jednak ważniejsze są polityczne i
ekonomiczne decyzje, by nasze morze było źródłem
bogactwa dla społeczeństwa, by polskie okno na świat
było naprawdę szeroko otwarte.
Jerzy Hoppe
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MA CZASU NA NUDĘ

!

PROGRAM ZAJĘĆ
pierwszy tydzień

dzień

Godz.

02.02
poniedziałek

g.10.00
g.11.00
g.12.00

03.02
wtorek

g.10.00
g.11.00
g.12.00

04.02
środa
05.02
czwartek
06.02
piątek

g.10.00
g.11.00
g.12.00
g.10.00
g.11.00
g.12.00
g.10.00
g.11.00
g.12.00

Dzieci w wieku 6-10 lat
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„Zło tańcem zwyciężaj” – Teatr Rozmaitości
z Gdańska
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„Muzyczny starter” – poznajemy
instrumenty
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
Pokazy ptaków drapieżnych
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„Legendy gdańskie” – Teatr Niewielki
z Gdańska
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca.
„Starożytny Rzym” – biesiada rycerska

Godz.

Młodzież w wieku 11-15 lat

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Tenis stołowy - piłkarzyki
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Tenis stołowy - piłkarzyki
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00
g.13.00
g.13.00
g.14.00

Tenis stołowy - piłkarzyki
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Tenis stołowy - piłkarzyki
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Tenis stołowy - piłkarzyki
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Warsztaty szachowe
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Warsztaty szachowe
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Warsztaty szachowe
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Warsztaty szachowe
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

g.13.00
g.13.00
g.14.00

Warsztaty szachowe
Warsztaty - ABC gitary biwakowej
Warsztaty - ABC gitary biwakowej

drugi tydzień
09.02
poniedziałek

g.10.00
g.11.00
g.12.00

10.02
wtorek

g.10.00
g.11.00
g.12.00

11.02
środa

g.10.00
g.11.00
g.12.00

12.02
czwartek

g.10.00
g.11.00
g.12.00

13.02
piątek

g.10.00

Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„Jak Paweł i Gaweł” – Teatr Koperek
i Kminek
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„Muzyczny starter” – poznajemy
instrumenty
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„Polarna przygoda” – spotkanie z psami
zaprzęgowymi z Kaszubskiej Alaski
Warsztaty plastyczne
Karnawałowa Szkoła Tańca
„El condor pasa” – spotkanie z muzyką
andyjską
Bal Przebierańców – rozdanie nagród dla
uczestników akcji FERIE 2015

serdecznie zapraszamy
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KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W RUMI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
APLIKANT
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie Straży Miejskiej w Rumi w terminie
do 16 lutego 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Rumi po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegóły oferty pracy znajdują się na stronie
www.sm.rumia.pl w zakładce BIP SM oraz w BIP Urzędu
Miasta Rumi www.bip.rumia.pl.

Przypominamy, że

większość dróg przelotowych przez nasze
osiedle jest własnością Gminy Rumia i to
na niej spoczywa obowiązek ich
utrzymania, w tym odśnieżania.
Poniżej podajemy wykaz dróg gminnych, których odśnieżanie
znajduje się w gestii Miasta. W przypadku uwag co do
utrzymania właśnie tych dróg prosimy o kontakt z Wydziałem
Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Rumi, pod nr tel.: 58 679-65-60.

CZYSZCZENIE PROFESJONALNE DYWANÓW, wykładzin i
tapicerek meblowych SINDBAD
tel. 58 672-43-91,
kom.601-416-463
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pokojowe własnościowe 47m2
na mniejsze parter lub I piętro lub równorzędne
zadłużone, spłacę zadłużenie.
nr kontaktowy 507-170-866
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe trzy pokojowe na
I piętrze na mniejsze dwu-pokojowe (chętnie na IV
piętrze) tel. kont. 662-068-246 w godz. popołudniowych
USŁUGI ELEKTRYCZNE
tel. 500-724-437
Wymiana rozdzielni elektrycznych w mieszkaniu
z gazetką promocja 10%

Drogi gminne na janowskim osiedlu:
Jednostka C
- ul. Gdańska wraz z chodnikami (główna),
- wjazd oraz droga wzdłuż budynku przy ul. Gdańskiej 33 do ul.
Gdańskiej 41 wraz z wyjazdem w kierunku ul. Pomorskiej z
chodnikami,
- ul. Gdyńska z chodnikami,
- wjazd oraz droga wzdłuż budynków przy ul. Gdańskiej 37-39,
Wrocławskiej 31, Krakowskiej 10 wraz z chodnikiem i zatoką
postojową przy ul. Krakowskiej 10 do wylotu z ul. Wileńską,
- ul. Krakowska (nowo wybudowana droga i parking),
- ul. Wileńska, Elbląska z parkingiem, ul. Opolska 2-4,
- ul. Warszawska – wjazd w kierunku budynków przy ul. Warszawskiej
24-26 do końca,
- wjazd do budynków przy ul. Szczecińskiej 1 i 18 wraz chodnikami, z
ulicą i parkingiem przy ul. Szczecińskiej 18,
- wjazd z ulicą do skrzyżowania z ul. Poznańską 2 w kierunku budynku
przy ul. Poznańskiej 16 do boiska piłki nożnej.

Reklama_AXEL
4x5 cm

Jednostka D
- wjazd do ulicy Pomorskiej 1 – do stacji trafo,
- wjazd do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej łącznie z
parkingiem przy ul. Pomorskiej 3,
- wjazd oraz droga wzdłuż budynku przy ul. Pomorskiej 5 do
skrzyżowania z ul. Kujawską,
- droga wzdłuż budynków przy ul. Kujawskiej 15, 4 i 2 w kierunku ul.
Gdańskiej i ul. Pomorskiej,
- droga i parking przy ul. Pomorskiej 11 od strony zachodniej z
chodnikiem.

Jednostka E
- ulica prowadząca do przedszkola przy ul. Stoczniowców obok
budynku Stoczniowców 5,
- ulica dojazdowa do domków za budynkiem przy ul. Stoczniowców 9,
- ul. Stoczniowców i ul. Dokerów wraz z chodnikami (główna),
- ul. Gdańska wraz z chodnikami (główna).

PRZEWODNICZĄCY
RADY PROGRAMOWEJ
„NASZYCH SPRAW”
Zbigniew Rachwald
tel. kom. 609-22-31-57
e-mail: zbigniew.rachwald@wp.pl

Druk: ZP
MERKO
ul. Tatrzańska 10
84-230 Rumia
tel. 58 671 20 66

NASZE SPRAWY
Redaktor naczelny: Agnieszka Feil
ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679-57-10, e-mail:
ns@smj-rumia.pl
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje pracownik Działu członkowskoadministracyjnego
w godzinach urzędowania biura Spółdzielni, ul. Dąbrowskiego
56, pok. 29, tel. 58 679-57-07.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
przesłanych
materiałów,
nie
odpowiada
za
treść
zamieszczonych materiałów i reklam oraz nie zwraca
materiałów niezamówionych.
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KULTURALNA MOZAIKA

Świętojańskie kolędowanie

Finał WOŚ w naszym Domu Kultury

WOŚP

Lekcja muzyki
8

Orszak trzech króli

Miniony miesiąc w janowskim Domu Kultury przypominał istną
mozaikę wielką różnorodnością swoich ofert i barwnością imprez.
Gościliśmy wielu wspaniałych wykonawców i licznych miłośników
kultury.
W niedzielę 4 stycznia w ramach Festiwalu „Świętojańskie
Kolędowanie” wystąpił zespół złożony z pedagogów Gdańskiej
Akademii Muzycznej oraz studium aktorskiego przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni: Barbara Lewicka-Wójcik - sopran, Donata
Zuliani - mezzosopran, Waldemar Bączyk - tenor, ks. Robert
Kaczorowski - baryton oraz Michał Kaleta - fortepian. Koncert tak
znakomitej grupy artystycznej połączony był z promocją płyty pt.
"Kolędujmy Maleńkiemu", na której znalazły się najpiękniejsze
polskie i światowe "hity kolędowe" wykonane podczas koncertu.
6 stycznia ulicami naszego osiedla na trasie z kościoła pw.
Jana z Kęt do Ronda Jana Pawła II przeszedł barwny korowód
zwany Orszakiem Trzech Króli z udziałem rzeszy mieszkańców
naszego miasta. Dom Kultury SM "JANOWO" reprezentował
legion rzymski w składzie 12 żołnierzy w strojach z epoki cezara
Augusta.
W niedzielę 11 stycznia wzięliśmy udział w 23 Finale WOŚP.
Na janowskiej scenie wystąpiły przedszkolaki z "Puchatka" oraz
"Iskierki", grupa taneczna EMBI, kolędnicy z Ekologicznej Szkoły
Społecznej pod kierunkiem Marioli Jurkiewicz. W ramach
wystawy plastycznej nazwanej "Galerią młodych" swoje prace
pokazali debiutanci: Julita Antonowicz, Magdalena Pruszak,
Zuzanna Lewińska oraz Maciej Miniszewski. Całość
orkiestrowego grania okrasił zespół muzyki latynoamerykańskiej
CAFEySON. 13 stycznia przeszło 500 uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 9 wzięło udział w trzech audycjach muzycznych
poświęconych muzyce orientalnej granej na oryginalnych
instrumentach. 27 i 28 stycznia można było posłuchać
semestralnego koncertu rumskiej Szkoły Muzycznej.
Leszek Winczewski

Orszak trzech króli

